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În cadrul proiectului POCA „Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea 

corupției în Municipiul Toplița” Cod SIPOCA/MySMIS: 1134/152128 s-au încheiat 

următoarele contracte: 

 Contact de prestări servicii nr.50641/30.12.2021 încheiat cu  SC Sondaje Marketing 

Relații Publice SRL având ca și obiect „Realizarea unui sondaj  în rândul cetățenilor cu 

privire la corupție”, prețul contractului:17.000 lei ( fără TVA); 

 Contact de prestări servicii nr.50645/30.12.2021 2021 încheiat cu  SC Sondaje Marketing 

Relații Publice SRL având ca și obiect „Realizarea unui sondaj în rândul angajaților cu 

privire la corupție”, prețul contractului: 7.000 lei (fără TVA); 

 Contact de prestări servicii nr.5252/15.02.2022 încheiat cu SC Flarom Advertising SRL 

având ca și obiect „Realizarea unei campanii online și offline cu privire la importanța 

măsurilor anticorupție”, prețul contractului: 19.867 lei (fără TVA); 

 Contact de prestări servicii nr.6485/23.02.2022 încheiat cu SC ABT Consultanță în 

Management SRL având ca și obiect „Pachet livrare curs autorizat ANC- Aspecte 

practice privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției 

:etica și integritatea, conformarea cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și 

implementarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016”, prețul 

contractului :49.980 lei (fără TVA); 

  Contact de prestări servicii nr.6484/23.02.2022 încheiat cu SC ABT Consultanță în 

Management SRL având ca și obiect „Pachet de livrare curs –Etică și integritate în 

instituțiile publice”, prețul contract:25.000 lei (fără TVA). 

 Contract prestări servicii nr.16472/13.05.2022 încheiat cu SC CERTIFICA SRL având ca și 

obiect „Realizarea unui plan de integritate adaptat instituției în vederea confirmării cu 

cerințele privind strategia națională anticorupție 2021-2025 și implementarea ISO 

37001:2016 sisteme de management anti-mită”, preț contract:84.000 lei (fără TVA). 

 Contract prestări servicii nr.16474/13.05.2022 încheiat cu SC CERTIFICA SRL având ca și 

obiect „Identificarea procedurilor vulnerabile la corupție și formularea măsurilor de 

remediere pentru acestea”, preț contract:25.000 lei (fără TVA). 
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 Contract prestări servicii nr.30113/07.09.2022 încheiat cu SC Consultanță în 

Management SRL având ca obiect „Elaborarea unui ghid de bune practici anticorupție 

și conflicte de interese”, preț contract: 19.000 lei (fără TVA). 

 Contract prestări servicii nr.40860/29.11.2022 având ca obiect „Servicii de certificare a 

Primăriei Municipiului Toplița conform standardului ISO 37001”, preț contract:13.000 lei 

(fără TVA) 

 

 


